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I Inleiding

Nadatinenkelebijeenkomstenvandirecteurenvaninstellingen
vanlandbouwkundig onderzoekhetpublicerenvanresultatenvanonderzoektersprakewasgekomen,werd,opvoorstelvandevoorzittervan
deLandbouworganisatieT.N.O.,eencommissie adhocingesteld omhieroveraanhet bestuurvandezeorganisatie adviesuittebrengen.
Dit advies zouindeeersteplaatsmoetengaanovers
a hetvastleggenvanhet resultaatderverrichteonderzoekingen;
b het bekend stellenvandeze resultaten aanzusterinstellingen en
coliegae-onderzoekersinbinnen-enbuitenland;
c hettoegankelijkmakenvanderesultatenvoorhen,diedezenodig
hebbenvoorvoorlichtingswerkzaamheden envooronderwijs.
Hierbijzouonvermijdelijkmoetenaansluiteneenadviesover
debestewijze,waaropderesultatenvanhetonderzoekkunnenworden
gedocumenteerd engerefereerd indedaarvooraangewezenorganen.
Alsnevenopdracht werdaande commissiedevraagvoorgelegd
hoedoordeinstellingenhunvoorlichtende endirect opdepraktijk
gerichtepublicatieshetbestekunnenwordenverzorgd enwerd een
advies gevraagd overopzet enwijzevanuitgiftevan jaarverslagen
vandezeinstellingen.
De commissie bestondoorspronkelijkuits
Ir.D.J.Maltha,voorzitter,
Dr.Ir.G.deSakker,
Ir.C.vanderGiessen,
Ir.M.L. 'tHart,
Ir.J.M.A.Penders,
Dr.A.D.Voûte

leden

DeheerX.F.CrinceIeRoywerd aande commissie toegevoegd ter
verzorgingvandesecretariaatswerkzaamheden.
Voortswerd aande commissieverzocht tenaanzienvanhetdeel
vanhaarrapport,dat zouhandelenovervoorlichtendepublicaties,
overlegteplegenmetdepersonen,diehiermedebemoeienishebben.
Inhet bijzondertengevolgevanlangdurigverblijfinhet
buitenlandvandevoorzitter enverschillende ledenvan de commissie
ishelaasvertragingontstaanindewerkzaamhedenvande commissie.
Het bleek gewenstomtijdensdezelangdurige afwezigheid vanleden
enkelewaarnemers aantestellen.Alszodanignamenaaneengedeelte
vandebesprekingendeels
voorIr.C.vanderGiessens Mej,M.B.vanLennep enMej.A-Hoetink
voorDr.Ir.G.deBakker s Ir,D.W.Stolp
voorDr.A.D.Voûte
s Mevr.W.I.Temme
Ir.J.M.A.Penderswerd-tengevolgevanwisselingvanfunctiesreedsnade eerstevergaderingvande commissiedoorIr.P.A.denEngelse
vervangen.Op zijnbeurtdroegIr.denEngelse zijntaakover aan
Dr.Ir.G.J.Vervelde.
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Deverantwoordingvoorhethiernavolgende rapportwordt
gedragendoordeondergetekenden.Er zij'hierbijopgemerkt,datde
inhoudvanditrapport devolledigeinstemmingvanalleondergetekendenheeft.
Hethoofdstuk overvoorlichtendepublicaties (IV)isbesproken
metDr.W.J.Maan,Ir.J.M. SchijenenIr.H.Vonk,die zichmetde
inhoud daarvankondenverenigen.

Bijhetbeginvanhaarwerkzaamheden stondde Commissievoor
demoeilijkheid dat er geen overzicht bestondvandepublicatiesvan
instellingenvanlandbouwkundig onderzoekinNederland.Haareerste
taakisdaarom geveest eenoverzicht samente stellenvandewijze
waarop deinstellingenvanlandbouwkundigonderzoekinNederland
publicerenendemediawaarinditgebeurt.Aangeziende commissie
ditoverzicht slechtsnodighadomzicheenindruk tekunnenvormen
overde situatievanhet ogenblik,heeft zijervanafgeziendoor
middelvanenenquêteuitdrukkelijknaarvolledigheid testreven.
Het overzichtisalsbijlage Ienbijlage IIaanditrapporttoegevoegd.
Indeopdracht aandecommissiewordt gesprokenover "institutenvan landbouwkundigonderzoek".Daaromheeft de commissie bewust
deLandbouwhogeschool,met alledaartoebehorende laboratoria,buiten
haarbeschouwingen gelaten.De commissieisechterwelvanmeningdat
ookdeLandbouwhogeschool bijhet inhet rapport behandeldevraagstuk
geïnteresseerd dient teworden.
Voorhetbehoudvandeoverzichtelijkheidvanhaarrapport
heeftde commissie zichbeperkt totdebelangrijkstefacettenvanhet
publicerendoorinstellingenvanlandbouwkundigonderzoek.Doelbewust
heeft zijnietallepuntentotindetailsuitgewerkt.Zijheeft echter
getracht omnaast enkelealgemenebeschouwingen,inhetbijzonder
haar standpunttebepalentenaanzienvandrie soortenpublicaties,nl,
dewetenschappelijkepublicaties,de jaarverslagen ende publicaties
vanvoorlichtendkarakter.
DenHaag,5April1955«
De Commissie Publicaties
LandbouwkundigOnderzoekadhoc
D.J.Maltha,
voorzitter
G.deBakker
)
C.vanderGiessen
)
MoL. 'tHart
) leden
G.J.Vervelde
)
A.D.Voûte
)
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Dewetenschappelijkepublicaties

1 Inleiding
1)
(2)
Definancieringvanhetlandbouwkundig 'onderzoek^ geschiedt
voorhet grootste gedeelteuit openbare geldmiddelen^voor eenklein
gedeelteuit fondsen,diewordenbijeen gebrachtdoorgrote groepen
vanondernemers.Onderzoek,datwordtbetaalddoorindividuele ondernemers,komt indelandbouwvrijwel nietvoor.
Hetwordtverantwoord geacht geldmiddelenvande overheid en
vanhet georganiseerde bedrijfsleventerbeschikkingte stellenvan
hetlandbouwkundig onderzoek, omdatderesultatentengoedekomenaan
zógrote groepenvandebevolking,datvaneen "algemeenbelang"kan
worden gesproken.Internationale uitwisselingvanderesultatenwordt
sterk gestimuleerd,waarbijeveneenshet algemeenbelangvooropstaat.
Het openbaarmakenvanderesultatenvanhetlandbouwkundig
onderzoekkandaarom wordenbeschouwd,als eenwezenlijk onderdeelvan'
dit onderzoek enzelfsalseentaak,die aanelklandbouwkundig onderzoëkingsinstituut -endaarmee aanelkelandbouwkundige onderzoeker isopgedragen.
Dit openbaarmakenbehoeftniet tegeschiedendoormiddelvan
publicatie5 anderemiddelenzijneveneensdenkbaar (lesing,film,
demonstratie e.d.)Depublicatie biedt echterindit geval eengroot
aantal-voordelen.Opgemerkt zij,datmenbij "publicatie"nietuitsluitenddient tedenkenaaneenviadedrukpersvermenigvuldigd geschrift,
doch aanelk geschriftdat openigerleiwijzevermenigvuldigd isen
openbaaris gemaakt .Dewijzewaaropdevermenigvuldigingplaats
vindt,dient afhankelijk tezijnvaneenaantal zakelijke factoren.
Hetpublicerenvanderesultaten ishetsluitstukvanhet
onderzoek.Aandit sluitstukvalt echtereenbelangrijk aandeel toe;
hetisde condensatievanalle arbeid engeld,die aanhet onderzoek
zijnbesteed.Depublicatie isuiteindelijk inverrewegdemeestegevallenhet enigeblijvende resultaatvanhet onderzoek.Hetveredelingsonderzoek is éénvandeweinigevoorbeeldenvanonderzoek,waarbij
materiaal terbeschikkingkomt.
Hetdoordringenvanderesultaten tot anderenissterkafhankelijkvandewijzevanpubliceren,zowel naardein-enuitwendigevorm
alsnaardeverspreiding.Er zijntalrijkevoorbeeldenvan openbaar.•:
gemaakte resultatenvan ondersoek,diedoor eenverkeerdewijzevan
publicerenlangetijd onbekend zijngeblevenen "herontdekt"moesten
wordenvoordatdevruchtenkondenwordengeplukt,Hoeveel resultaten
geheelverloren zijngegaandoorniet ofdoorverkeerd publiceren
onttrekt zichechteraanelkewaarneming.-1)Onder "landbouwkundigeteverstaanmet betrekkingtotdelandbouw
inderuimste zinvanditwoord.
2)Onder "onderzoek"teverstaanhet onderzoekingswerk,datisgericht
ophetverrijkenvanonzekennis omtrentprocessen,dievanbelang
zijnvoordelandbouw enniethet onderzoek,datisgericht ophet
verstrekkenvangegevens.
3)Volgens dezedefinitie isdushetinterne rapport geenpublicatie.

_42 Verantwoordelijkheidenkosten
Uithetvoorgaandevolgt,datdedirecteurvandeonderzoekingsinstellingdeverantwoordelijkheiddraagtvoorhetpublicerenvanhetonderzoek,datisverricht.Dezeverantwoordelijkheidgeldt zoweldeinhoud en
devormvandepublicatie alsdekosten.
Depublicatie,gezienalssluitstukvanhet onderzoek,is tebeschouwenalseenintegrerend onderdeelvandekostenvanhet onderzoek.
Dezekostendienendusinprincipetewordengedragendoordebetreffende
instelling.
Tenaanzienvandedoor eeninstellingzelfuitgegevenpublicaties
isdit laatste zondermeerduidelijk.Mindereenvoudigligtdit echter
indienwordt gepubliceerd ineentijdschrift ofcentrale reeks.Wordteen
dergelijktijdschriftuitgegevendooreenparticuliereuitgever opcommerciëlebasis,danzalveelalhetbetalenvandedruk-enanderekosten
onnodigzijnsdeuitgeverheeft erimmers allebelangbijomhet artikel
optenemen.Zelfszalhijinvele gevallenbereid zijnomeenhonorarium
te geven. Mendienthierbijechterwel tebedenken,datdeuitgeverbepaalde
eisenkanstellent.a.v.depublicatie (lengte,aantalillustraties e.d.).
Hetkomtdaardoornogal eensvoordatb.v.dekostenvoorkleurenplaten
moetenwordenvergoeddoordeauteurofdeinstellingofdatdeuitgever
ofdevandeuitgeverafhankelijke redactie eenbepaaldepublicatieweigert,
omdathij/zijhiervoor geen belangstellingveronderstelt bijdelezers.
Inhetalgemeenwordenwetenschappelijke tijdschriftenenreeksen echter
niet opeen commerciële basisuitgegevenmaardoorwetenschappelijke
genootschappen ofverenigingen c.q..doorde overheid ofandere openbare
lichamenofinstellingen.Gelet ophet openbarekarakter,dientmenbij
hetpublicerenvanresultatenvanlangbouwkundigonderzoeknietuitte
gaanvanhet oogmerkmetdepublicatieswinst tebehalen.Hetdientvoldoendetezijn,indiende exploitatie financieel sluitendis.
Naarmatehet onderzoek eenmeer specialistisch karakterdraagt,
wordtdekringvanbelangstellendenkleiner.Daarmeedaalthetaantalbenodigdeexemplarenvandepublicatie enwordendekostenper exemplaar
aanmerkelijkhoger.Hetresultaatisdat eenlonendeexploitatie niet
mogelijkis enaandebetreffende tijdschriftensubsidiesmoetenworden
gegevenofvergoedingvoorhetpublicereninhettijdschrift moetworden
gevraagd,c.q.deoverheid dekostenmoetdragen.
Hetverlenenvangeldelijke steunaandergelijke tijdschriftendient
opdekoop toetewordengenomen.Devraagofdeze steunverleend dientte
wordendoordepublicerendeinstellingen ofcentraal,zalnognaderworden
besproken.
Centralisatie ofdecentralisatie
Hoewelhetspoedigpublicerennaafsluitingvanhet onderzoek
- tervoorkomingvandupliceringvanhet onderzoek ensomsuitprioriteitsoverwegingen-gewenstis,zalhet gebruikvanderesultatenvaakniet
direct geschieden,maarindenloopvan jaren.Meestal wordt deliteratuur
overeenbepaald onderwerppasintensiefgelezen,indiendezenodigisbij
voortgezet onderzoek.Wetenschappelijketijdschriftenzijndanookgeen
"lees"tijdschriften,d.w.z.tijdschriften,diemen naontvangstvanAtotZ
doorleest.Veelal gaatdedirectebelangstellingnietverderdanhetdoorbladerenom opdehoogtete zijnvanhetgeenerzoal opeigenvakgebied
gebeurt.Dit geldtinversterktematevoordeafzonderlijkepublicatie.
Zodra echtereigenonderzoekwordtbegonnen,wordt deliteratuurverzameld
uitdedaarvoorinaanmerkingkomende tijdschriftenenpublicaties.
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dat zijteruggevondenkanworden.Vrijwelalle onderzoekers zullen
bijditvastleggen ofdocumenteren gebruikmakenvandedocumentatieafdeling ofdebibliotheekvanhuninstellingofvaneen centrale
documentatiedienst ofbibliotheek« Deverspreidingvanwetenschappelijkepublicaties dientdusiniedergeval gericht tezijnopverspreidingnaarbibliotheken endocumentatie-instellingen.Naastdezeverspreidingverdient het aanbeveling;dat onderzoekersvoorhet onderhoudenvanpersoonlijke contactenkunnenbeschikken overoverdrukken,
die zijaanhuncollega'sinhet buitenland kunnentoezenden.
Tenaanzienvandeverspreidingvanpublicatieshebbende
instellingen eeneigentaak.Terbevorderingvandedirecte contacten
ishet gewenst datdeinstellingz;ijnpublicaties rechtstreeksverzendt aanzusterinstellingen inhetbuitenland.Vooreen centrale
verzending blijft daneenaanvullende taakover (verzending naaralgemeneinstellingen,zoalscentralebibliotheken enuniversiteiten).
Bibliotheken gevendevoorkeuraaneenconcentratievanpublicaties.Hoeminderverschillende tijdschriften,reeksen,series en
afzonderlijkepublicaties zijbehoevenaanteschaffen omhuncollectiesvolledigtedoenzijn,desteeenvoudigerishetbeheer.Vooral
tenbehoevevanhet literatuuronderzoek opbasisvandegeografievan
het onderzoek')isbeperkingvanhet aantal soortenpublicatiesbelangrijk.Indit opzicht ishet aantal soortenpublicaties inITederland
reedsverwarrend groot (ziebijlageII).
Ookuitdegezichtshoekvanhetuitgevenverdient centralisatie
devoorkeurbevendecentralisatie. Centralisatievanhetuitgeven
geeft ni,devolgendevoordelen?
1e eencentraleuitgeverijkandeskundigpersoneel aantrekken
voordeverzorgingvandepublicaties ende contactenmet
drukkers|
2e eencoördinatievandeverspreiding leidt tot arbeidsbesparing
enbetereadressering^
3e vooral dobuitenlandseboekhandel is gediendmet éénverzendadres5
46 ookvoorbuitenlandse instellingenishetvanbelangdat zijzich
kunnenwendentot éénadres,waarzijalleinlichtingenkunnen
verkrijgen oververschenen ofverschijnendepublicaties5
5e eencentraleuitgeverijkanauteurs terwille zijnbijde
verdelingvanhunmanuscripten overdebeschikbare plaatsruimte
inde tijdschriftem
Tegenover deze argumentenvoor centralisatiekunnen echter
andereworden gesteld tengunstevandecentralisatie.
Deresultatenvanhet onderzoekdienentewordenbekend gemaakt
aanmede-onderzoekers inbinnen-enbuitenland enaananderen,diede
resultatenkunnenbegrijpenengebruiken.Dit zalinhet algemeeneen
kleinekringzijn,Verspreidingineengroterekringheeft geenzin.
Erbestaat daarom eentendenz omvanmeeralgemene tijdschriftenover
tegaanopspecialistische.
1

)Hieronderwordtverstaandatbijhet literatuuronderzoek wordt
uitgegaanvand.elocalisatievanhet onderzoek (dushet nagaan
welke instituten zichmethetbetreffende onderzoek bezighouden)
endanwordt onderzocht waarindebetreffendeinstitutenpubliceren.

Eenzelfdedecentraliserende tendenzis aanwezigbijdeinstellingenvoor onderzoek.Elkeinstellingheeftde-begrijpelijkeneigingomeigsnpublicatiesuit'te geven enwel omdrieredenen?
1e omblijkte geven van deactiviteitenvandeeigeninstelling
2e omzusterinstellingen inbinnen-enbuitenland ofmedeonderzoekersintelichtenoverdebereiktevorderingen
3e omruilmateriaal tehebbenvoorpublicatiesvanandere
instellingen.
Eenernstignadeelvandedecentralisatie is,datdeverzorging
vandetijdschriftenenpublicaties (zowelredactioneel alstypografisch)nogal eenstewensenoverlaat.
Deredactievanwetenschappelijke tijdschriftenismeestal in
handenvaneenonderzoeker ofhoogleraar,dievoor zijnarbeid geenof
nauwelijksenigefinanciëlevergoedingontvangt.De eigenlijkewerkkringvandezeredacteuren ligtniet oppublicistisch gebied.Kennis
entijd ontbreken omdeze tijdschriftendeverzorgingte geven, die
huntoekomt.Hetredacteurschap is een "liefhebberij",diemetmeer
ofminder succeswordtbeoefend.
Bijdeinstellingenisinvele gevallenéénvandeonderzoekers,
debibliothecaris ofeenadministratievekracht belastmetdezorg
voordepublicaties»Ookhierbijontbreektmeestaldeskundigheid op
het gebiedvanhetpubliceren,terwijlbovendienvaakdebetrokkene
zozeerisbelastmet anderwerk,dathijernauwelijks toekomtom
enige aandachtaandepublicaties tebesteden,laat staande (mede)onderzoekers aantesporenderesultatenvanhunonderzoek openbaarte
maken.Daardoor ontstaatmeerdan eenseenachterstandinhetpubliceren,hetgeen,zoalsindeinleidingisbetoogd,nietverantwoord
moetwordengeacht.
Eenvoordeel is echterdat ereengemakkelijk persoonlijk
contact istussenauteurenredacteur.
Aan centralisatie enaandecentralisatie zijndus zowelvooralsnadelenverbonden.Decommissieheeft ernaargestreefdinhaar
voorstellendevoordelenvanbeideprincipes zoveelmogelijktot
gelding telatenkomen.
4 Noodzaakvanpublicereninvreemde talen
Nederlandverkeert inde ongunstige omstandigheid,dat zijn
taalnietbehoort totdewereldtalen.Indeinleidingiseropgewezen
datdeuitwisselingvanresultatenvanlandbouwkundig onderzoekop
internationale basiswordt gestimuleerd.
Nederland heeft er-alslandbouwproducten-exporterend landallebolangbijdatzijnnaam alslandmet eenhoogstaande landbouw
gevestigd wordt ofblijft.Ookvoor de "exportvanintellect"isdit
vangrotebetekenis.
Bijbezoekenaanbuitenlandse institutenisvelemalengebleken,
dathetNederlandse landbouwkundige onderzoekteweinig bekendheid
geniet,omdatnogteveelpublicaties overdit onderzoekinhetNederlands zijngeschreven.Gelukkigwordenreedsvelepublicaties voorzien
vansamenvattingenineenvreemde taal,dochditblijkt toch onvoldoende
te zijnomdeNederlandse publicatiesingangtedoenvinden.Deenige
oplossingisdatwordt gepubliceerdineenwereldtaal.De commissie
meentdatdaarvcorindeeersteplaatshetEngels inaanmerkingkomt.
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wetenschappelijkepublicaties overresultatenvanNederlands landbouwkundig onderzoekinhetEngelswordengepubliceerd.Zijzou
slechts eenuitzonderingwillenmakenvoordiepublicaties,die een
typisch regionaalkarakterdragenofuitsluitendvanbelangzijn
voorNederlandse omstandigheden.
5 Documentatie
Documentatievanpublicaties indaarvoor geschiktereferatenorganeniseentweedebelangrijkmiddelombekendheid te gevenaan
verricht onderzoek.Ookinditopzichtisdetoestand nogverrevan
ideaal.Uit eenzeervoorlopige enquêtehierover isgebleken,dat
gemiddeld slechts 60fcvandedaarvoorinaanmerkingkomende Nederlandse
landbouvi/kundigepublicaties inbuitenlandse referatentijdschri«ften
wordenopgenomen.Hierinkanslechtsverbeteringwordengebrachtdoor
activiteitenvanNederlandse zijde.
Deze activiteitenkunnenbestaanuits
a het stelselmatignagaanwelkepublicaties wel enwelkeniet
wordenopgenomeninbuitenlandse referatenorganen
b indie gevallen,waarinditniet gebeurt,ervoorte zorgen
datdebetreffende redactiesbruikbare referatenvandeze
publicaties ter opneminginhunorganen ontvangen
c het toevoegen aandepublicatiesvan zodanige gegevens
(samenvattingen,classificatiegetallen)dathet opnemen
vanreferatenvergemakkelijktwordt
d hetverspreidenvananderebibliografische hulpmiddelen,
zoalsdelijst "Recentpublications onagriculture inthe
Netherlands and overseas"
Het spreektvanzelfdat ookinNederland zelfgezorgdmoet
wordenvooreenbehoorlijkedocumentatievanderesultatenvanhet
Nederlandse landbouwkundigeonderzoek.
Bijeenrecentbezoekvandevoorzitterdercommissie aaneen
aantal CommonwealthAgricultural Bureauxbleekhem,datdeNederlandse
taalvoordezebureauxinhet algemeen geen moeite oplevert.Hetniet
opnemenvanbepaaldeNederlandse landbouwkundigepublicaties inde
doordezebureauxuitgegevenreferatentijdschriftenmoet danook
eerderwordentoegeschreven aande(noodgedwongen)strengeselectie,
diedezebureauxmoetentoepassendanaantaalmoeilijkheden.Ditneemt
nietwegdathetvoordeuiteindelijkebuitenlandse gebruikersvan
Nederlandse publicaties natuurlijkwelvangrootbelangisalsdeze
publicaties inhetEngels zijngesteld«
6 Dekernpunten
Samengevat zijndekernpuntenuithetvoorgaande.
a Totdeverantwoordelijkheidvandedirecteurenvanlandbouwkundige onderzoekingsinstellingen behoort het openbaarmakenvan
deresultatenvanhet onderzoekwaarbijhetpublicerennietgemist
kanworden.Voordit openbaarmakenkomenpublicatieshetmeest
inaanmerking.Debetekenisvaneenpublicatie istweeledigs
enerzijds alsmiddel omresultatenvastteleggenenanderzijds
omdeze resultatentoegankelijktemaken.

"b Dekostenvandepublicatie behorentotdekostenvanhetonderzoekenbehorendusinprincipe tewordengedragendoorhet
onderzoekingsinstituut,
c Dekostenvanwetenschappelijke tijdschriftenzijnveelal zohoog,
dat eensluitendeexploitatieniet zondersubsidiekanworden
verkregen.
d Zowelderedactievandeze tijdschriftenalsdeverzorgingvande
eigenpublicatiesvaninstitutenisinvele gevallennietin
handenvanpersonen,diehierinhuneigenlijkewerkkringvinden.
e Deverspreidingvanwetenschappelijkepublicaties dientinde
eersteplaats tegeschiedennaarbibliotheken (metinbegripvan
instituutsbibliotheken enhandbibliotheken)endocumentatieinstellingen.Daarleverendezepublicatieshetmeesteresultaat
.op.Dezeinstellingen geven devoorkeur aanconcentratievan
publicaties.Aandeanderekanthebbende onderzoekingsinstellingen
behoefte aaneeneigenverspreidingvoorhet onderhoudenvan
directe contactenmet zusterinstellingen.
f Desteedsverdergaande specialisatie endeneigingvanonderzoekingsinstellingen omeigenpublicatiesuit te geven leidt echter
totdecentralisatievandepublicaties.Deversnipperingisin
_Nederland reedsvervoortgeschreden (ziebijlageII).
g Hetpublicerenvanwetenschappelijke publicatiesinhetEngels
verdient verredevoorkeurbovenhetpublicereninhetNederlands,
zelfsindiendeNederlandsepublicaties wordenvoorzienvanEngelse
samenvattingen.Hiervan zoudenslechtsuitgezonderd dienente
wordenpublicatiesmeteentypischregionaalkarakter (b.v.sociografieën),enpublicaties,dieuitsluitendvanbelangzijnvoor
Nederlandse omstandigheden.
h DedocumentatievanderesultatenvanNederlands landbouwkundig
onderzoekindedaarvoorinaanmerkingkomende referatenorganen
laat nogtewensenover.Hetverdient aanbevelingmeer activiteit
inditopzicht teontplooien.
7 Aanbevelingen
Decommissiemeentdathet gewenst isdatdeonderzoekingsinstellingen gezamenlijk eencentraleinstantie,bijvoorkeur inde
vormvaneenstichting,scheppen,diehulpkanverlenenbijdevormgevingvanhunpublicaties,hiernatenoemenpublicatiecentrum.
Daarnaast zoudit centrumkunnenwordenbelastmetdevolgende,meer
specifieke,.takens
a hetuitgevenvandiepublicaties,dienietvanéénvandemeewerkende instellingenafkomstigzijn,maartochwaard zijnom
alsNederlandse landbouwwetenschappenjkepublicatieuitgegeven
teworden,b.v.belangrijkeproefschriften.
b hetverlenenvansubsidiesaanNederlandse wetenschappelijketijdschriften,waarin'de onderzoekingsinstellingen gewoonzijnte
publiceren.De commissiemeentdat een coördinatievandezesubsidiesbijéénlichaam devoorkeurverdient bovenafzonderlijke
bijdragenvandeinstellingen aantijdschriftenvoor incidentele
publicatiesindezetijdschriften.
c hetuitgeveninincidentele gevallenvanlosstaande publicaties
van onderzoekingsinstellingen,dieniet overvoldoende eigen
middelenbeschikken omhunpublicaties tefinancieren.
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ditpublicatiecentrum opeenvrijwillige basisdienttegeschieden,
zietde commissie dewerkzaamhedenvandit-publicatiecentrum alsvolgt;
a het gevenvanadviezen (redactioneel,,typografisch enuitgeverstechnisch)aandegenen,diebijde instellingen zijnbelastmet
deverzorgingvandewetenschappelijke-,publicatiesc.q.het
detacherenvan "redacteuren"')bijinstellingen
b hetverzorgenvandoorhetpublicatiecentrum uit te geven
publicaties
c hetverlenenvanfinanciële steunaanwetenschappelijketijdschriftenenhet gevenvanadviezenaandezetijdschriften c.q.
hetverzorgenvan (eengedeeltevan)deadministratie,met
inbegrip vandeverspreiding (ruil)enpropaganda
d het bijhoudenvan centraleverzendlijstenenverstrekkenvan
adressenvanbuitenlandseinstellingen enhetverzorgenvaneen
aanvullendeverzending opdeverzendingdoordeinstellingen
e het optredenals "centraal boekenhuis".Eendergelijk centraal
boekenhuiskan optredenalsbesteladresvoor debinnen-en
buitenlandse boekhandel envoorindividuele bestellersvan
publicaties
f het stimulerenvandedocumentatievanNederlandse publicaties
inbuitenlandsereferatenorganen
g hetverzorgenvanvertaalwerk
h devormingvanlandbouwkundigeredacteuren ')
Op grondvandezetakenzalhetpersoneelvanditpublicatiecentrum dienentebestaanuits
a redacteuren,die algemenelandbouwkundigekennisparenaan
redactionele ervaring
b eenlay-outman,die tevens (niet-technisch)tekenwerkkan
uitvoeren
c iemand,die enerzijdsdedagelijkse contactenmet dedrukkers
enanderzijds de contactenmetdeinstellingen onderhoudt
d eenuitgever,diekanoptredenals zelfstandiguitgever ende
onderhandelingenmet andereuitgeverskanvoeren:;tevensdient
hijtezorgenvoordeverspreidinginbinnen-enbuitenland
e vertalersmetlandbouwkundige kennis^ bijvoorkeur jongebuitenlandersdieeenlandbouwkundige graad bezitten
f administratiefpersoneelvoordeverzending,demagazijnadministratie,het cliché-archiefe.d,
')De commissie zietdetaakvanredacteur brederdanalleende
redactioneleverzorgingvanpublicaties.Eenredacteurbijeen
instelling zalniet alleenbekendmoeten zijnmet redactiewerk
enenigekennisvantypografie envanhetuitgevenmoetenbezitten,
maar ookinstaatmoetenzijnomopgrondvanhemverstrekte
gegevens eenleesbaarartikel teschrijven.
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gestelde zoudendekostenvandepublicatiesinprincipevoor rekening
vandeinstellingendienen teblijven.De commissie isechtervanmening,datdealgemenekostenvanditpublicatiecentrum alsmedede
kostenvoor demeer specifieke takeninhoofdzaak')doordeoverheid
gedragen zoudenmoetenworden.
Opmerkingen
a De commissie isvanmeningdatdeverantwoordelijkheidvoorhet
•publiceren'dooreeninstellingmoetblijvenberustenbijdedirecteurvandeinstelling.Welneemtdecommissieaan,datvanhet
publicatiecentrum eenstimulerende invloedkanuitgaanopde
instellingen omtevoorkomendat achterstand inhetpubliceren
ontstaat.
b De commissiemeent dat eenal tegroteuniformiteit indewetenschappelijke publicatiesvandeverschillende instellingenniet
behoeft tewordennagestreefd.Inhetuiterlijkvandepublicatie
kandanhetkaraktervandeinstellingtotuitdrukkingkomen.
p De commissieheeft zichberadenoverdeplaatsvanvestigingvan
hetpublicatiecentrum. Zijisvanmeningdat eendergelijk centrum
eenzogemakkelijkmogelijk contactmoetkunnen onderhoudenmet
eenzo grootmogelijk aantal onderzoekingsinstellingen.Hetligt
daaromvoor dehandde zetelvanditpublicatiecentrum inWageningeh
teplaatsen.
8 Financiële consequenties
Eenramingvandekosten,dieverbonden zijnaanhette stichten
publicatiecentrum kanslechtsbijruwebenaderingwordengegeven.
Veelhangt afvande ontwikkelingbijdeinstellingenzelf.De commissie
isvanmeningdathet bijdegrotereinstellingendringend nodigisdat
tenminste éénkrachtwordtbelastmetderedactioneleverzorgingvan
depublicatiesvandeinstellingendedaarmee samenhangende werkzaamheden.Hieraanzaldezekracht,naarhet oordeelvande commissie,
eendagtaakhebben.Deze "dagtaak"bestaat ookthans,maarwordtverdeeld overeenaantal onderzoekers.Vanelkvande onderzoekersis
dit eenkleingedeeltevandeaanhem opgedragenwerkzaamheden,waardoordaaraanvaaknietvoldoende aandacht wordt besteed.De efficiëntie
lijdtdaaronder.
Vindt ditinderdaad doorgang,danzullendepersoneelskosten
vanhetpublicatiecentrum aanmerkelijklagerkunnenblijvendanwanneer
deredactioneleverzorgingvandepublicatiesvoorhetgrootstegedeelte centraal zoudienen tegeschieden.
Kleinere instituten zullenvoorhunpublicaties geen afzonderlijkekrachtenkunnenaantrekken.Zijdienenervoorte zorgendat
terbestrijdingvandoorhet centrum temakenkostenvoorhunpublicatiesdenodige geldenophunbegrotingwordengeplaatst.
')Het isdenkbaardat eengedeeltevandebenodigde geldmiddelen
afkomstig zullenzijnvanhetgeorganiseerdebedrijfsleven,
datimmersbelangheeft bijhetinstandhoudenvandit
publicatiecentrum.
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waaringezamelijkoverlegderichtlijnenvoorhetteontvàkkelen
beleid tenaanzienvanpublicatieswordenontwikkeld«Hetiszeker
nietdenkbeeldig datuiteendergelijkoverlegeencoördinatie groeit
eninieder geval zalhet sterk stimulerendkunnenwerken.
Uitvoerigheeft de commissie devraagbesprokenhoedepositie
vande redacteurt.o.v.deinstelling enhet centrum dienttezijn»
Er zijntweemogelijkheden,dieindepraktijk inwezen slechtseen
gradueelverschilvertonen» Inheteerste gevalVi/ordtde redacteur
aangesteld doordeinstelling enwordthijtevensredactielid van
het centrum5 inhet tweede gevalwordtderedacteur aangesteld door
het centrum,inoverlegmetdedirecteurvandeinstelling,maar
gedetacheerd opdeinstelling.Inbeide gevallenligthet zwaartepunt
van zijnwerkopdeinstelling enkomendekostenvoorrekeningvan
deinstelling.
De commissie geeftdevoorkeur aandetv^eedemogelijkheid.
Naarhaarmening zaldaardoorde bandmet het centrum- endaarmede
deonderlinge band tussenderedacteuren-groterzijn.Bovendien
bestaanvoorderedacteuren-alsledenvaneengrotere organisatie meerkansenvoorpromotie.Alsenkelingopeeninstellingzijnde
promotiekansen "inhetvak"nihil.
Voorhet centrum zal steedseenzelfstandige redactionele taak
overblijven,waarbijwordt gedachtaandepublicatiesvankleinere
instellingen,aanhulpbijderedactievantijdschriftenenaanmeer
losstaande publicaties (o.a.proefschriften).Enkele redacteuren
zullenhiervoornodigzijn.
Zoalsinhetvoorgaandeisuiteengezet,iserdringend behoefte
aaneenvertaalbureau.Enkelevertalers,zomogelijkvanbuitenlandse
origine,zullenhiervoormoetenwordenaangetrokken.
Daarnaast zalhet centrum behoefte hebbenaaneenkracht,die
dedistributie c.q.hetuitgevenverzorgt,eenkrachtdiezich
bezighoudt met deproductie (contactmet drukkers )enadministratief
personeel (o.a.voor correctiewerk,magazijnbeheer enbeheervan
adressenmateriaal).
De commissie zouerdevoorkeur aangevenindieneenbegin
v/erdgemaakt opbeperkte schaal,dochdemogelijkheidwerd opengelaten
om,alnaardebehoefte,totuitbreidingover tegaan.
Bijeeneenvoudige opzet zoudendepersoneelskosten,met
3 redacteuren,2krachtenvoorproductie endistributie,2vertalers
endaarbijbehorend administratiefpersoneelnaar schattingkomen
opf100„000per jaar.Daarbovenmoet rekeningwordengehoudenmet
bureaukosteneneenfondsvoorbijzondere publicaties,dienietuit
anderenhoofdekunnenwordengefinancierd.Ookhiervoor zouineerste
instantieintotaalmet eenflOOoOOOkunnenwordenvolstaan.
Daartegenover staat,datelderskostenwegvallen« Haarruwe schatting
isdit eenbedragvanf65.000.
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1 Elementenvan jaarverslagen
Eengroot aantalinstellingen/dienstenenafdelingen geeftafzonderlijke jaarverslagenuit.Somswordendeze jaarverslagen gebundeld
uitgegeven, zoalsb.v.het jaarverslagvanT.N.0
Overzietmenaldeze jaarverslagen,dankanmenhierindevolgende
elementenonderscheiden!
a eenverantwoordingvanhet"beleidvandeinstellingofdienst
(financiën,personeel,materieel)5
h eenoverzichtvandewerkzaamhedenvandeinstellingofdienst
envande standvanhet onderzoekf
c publicatievanwetenschappelijkebijdragen,die alofniet
••••'••>'elders zijngepubliceerd^
d'propagandavoordewerkzaamhedenvandeinstelling.
:Hetisduidelijkdat elkvandeze elementenandereeisenstelt
aanpublicatie enverspreiding.Deinstellingen zijnzichdaarvan
helaasniet steedsbewust,waardoordegepubliceerde jaarverslagen
vaak,minderdoeltreffend zijn.
2 Besprekingvandeze elementen
Eenanalyse.vandegenoemde elementenleidt,totdevolgendestellingen?
a Eenverantwoordingvan.hetbeleid heeftmeestal betrekkingop
eenoverzichtvandebestede gelden,wisselingeninhetpersoneel,
ontvangen enafgelegde bezoeken,aantallenonderzochtemonsters enz.
Eendergelijkeverantwoordingisvooralvanbelangvoordebestuursledenenvoordeinstanties,dieorganisatorisch bijdeinstellingbetrokken zijn (b.v.Ministerie L.V.V.).Eengroteverspreidingbehoevendeze gegevens niet tehebben.Devormvaneen
gestencildverslagisinhet algemeenvoldoende.
b Dewetenschappelijkeliteratuurwordt steedsmoeilijkertebeheersendoordeenorme omvangvanhetaantal publicaties.Daarom
ontstaatersteedsmeerbehoefteaansamenvattingen.Ookvoorde
reedseerder genoemde "geografievanhet onderzoek"alsbasisvoor
de.literatuurrecherche zijndergelijke overzichten zeerwaardevol.
...Bovendien is.hetookvoordeleidingvaneeninstellinggewenstom
periodiek de standvanzakenoptenemenende standvanhet
lopende onderzoekvast teleggen»
Tenbehoevevandedocumentatieverdienthet aanbevelingbijdit
overzicht tevenseenlijstvantitels,metdenodigeannotaties
vanhetgeendoordeinstellingc.q.doordeonderzoekersisgepubliceerd, optenemen.
Deverspreidingvaneendergelijkverslagisgroterdanvanhet
onderagenoemde.Voortoezendingkomeninaanmerkingzusterinstellingenc.q..mede-onderzoekers,bibliotheken, consulentenenenkele
andere groepenmetbehoorlijke ontwikkeling.Hetverdientaanbevelingeenverkort overzicht inhetEngelssamente stellenenook
detitelsvandepublicaties tevensinhetEngelste geven om
verspreidingonder zusterinstellingen enbibliothekeninhet
buitenlandmogelijk temaken.
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cSommige instellingenverzamelen datgenewatdoorheneldersis
gepubliceerd indevormvanlosgeleverde overdrukken enbundelen
deze toteen jaarboek (b.v,JaarverslagProefboerderijHoorn).
Andereinstellingendoendat ook,maarlatendeze publicaties
opnieuw,zettenendrmkken;b«v.StichtingvoorBodemkarteringj
Boor enSpade).Veelal 'wordenhieraandanoriginelepublicaties
toegevoegd» Eonderde categorie drukt in jaarboekenoverzichten
afalsmedenieuwepublicaties ('J.V.Jaarverslag C.I.L..O-).
De eersteme.thodeisuiteraardgoedkoop.Maarhetvereist denodige
uniformiteit inde overdrukken (zelfde formaat ,zelfdespiegel,
zelfde opmaak).Bovendienverspreidt menreedsdelossepublicaties
ofdelosse overdrukken,waarmee inbepaalde gevallenkanworden
volstaan.Voor "open" ')bibliotheken-verdienenlosse publicaties
zelfsdevoorkeurbovengebundelde.
Anderzijdsvormendeze gebundelde overdrukkenvaak gemakkelijk
leesbare overzichtenoverhetwerkop eenbepaaldvakgebied.
De tweedemethode isnietrationeel.Menverdubbelt eenvoudigde
kostenvandepublicaties.VoortsgeeftditverwarringinliteratuuraanhalingenoAlvermeldt men,dat debetrokkenpublicaties
ookelders zijnopgenomen,dannogheefthethetbezwaar,datde
pagineringverschillend is.Somswordt zelfs "concurrentie"
aangedaanaandewetenschappelijketijdschriften,waarindezelfde
artikelenvoorkomen.Debelangstellingvoordeze tijdschriften
vermindert,indienmenhetzelfde telezenkrijgtindegebundelde
overdrukken.
Overigens geldendezelfdeargumenten alsvoor deeerstemethode.
Hetkomtnogal eensvoordat eeninstellingoverbepaalde onderzoekingen geen "volwaardige"publicaties samenstelt.Hetkan zijn
dathet onderzoek tekleinis,teweinigresultaatheeft opgeleverd
ofisgestaakt ofeenvoorlopigemededelingrechtvaardigt.ïoch
ishetookindie gevallenvanbelangdatderesultatenworden
vastgelegd.Dankanhet jaarverslaguitkomstbieden.
Weldreigt inditgevalhet gevaar,dat deeenheidvanhetverslag
inhet gedrangkomt enmendoordebomenhetbosnietmeerziet.
Mendient ervoortsterdegeopattent teblijvenofdeze artikelen
in jaarverslagendoorbibliothekenendocumentatie-instellingen
voldoende wordenvastgelegd, zodatvoorkomenwordtdat zevoorde
toekomstverlorengaan.
Anderzijdsishet echtereenzeerbelangrijk element,dat jonge
onderzoekersviahunbedragenvoorhet jaarverslagtotpubliceren
komenendaarineenleerschoolkunnendoormaken.

')Onder "open"bibliothekenverstaat mendiebibliothekendiehun
bezitnaaronderwerp,dussystematisch,hebbengeplaatst enhet
publiekdirect totditbezit toelaten.Ditintegenstelling tot
"gesloten"bibliotheken,diehunbezitopmagazijnplaatsing
hebbenendiedusvoorhuntoegankelijkheidgebaseerd zijnop
huncatalogi.Hetheeft inditgeval geenzinomhetpubliek
toegangteverschaffen tothetmagazijn.
Demeeste instituutsbibliotheken enhandbibliotheken behoren
totdeeerste categorie.
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vanandereninhun jaarverslagopnemen (b»v.jaarboekjesvan Cocobro
enNacobrouw).
Opdezewijze ontstaandanboekjes,diebedoeld zijnvoorde
praktijk.Zijvormenduseenovergangnaardeonderdvermelde
overzichten.Menmoetdaarbijter*degerekeninghoudenmetde
lezerskringwaarvoordezeboekjeszijnbestemd.
d Overzichtenmeteenpropagandistische inslagzijnernogweinig
inNederland.Eentypischvoorbeeld ishetverslagvanT.N.O.
(niethet jaarverslag!)Deauteurschrijftin T.N.O.-Nieuws
hierovers "Debedoelingvandezeuitgaveis,ineenvormtoegankelijkerdandievande officiëleverslagen,eenbeeld
'
tegevenvanwatT.N.O.voordeNederlandsevolkshuishoudingbeoogt enwathetdaarvoorreedsdoet."wij
hopen,dathet boekje onzeOrganisatiebeterbekendzal
maken-erzijnnogaltijdmensen,diemiddeninhet
NederlandselevenstaanenT.N.O.eigenlijknietkennenmaarvooralsdathetvelenopdewegvan samenwerking
metT.N.O.zalbrengen".
enverders"Alshetnumaarwerkt.AlshetOverzicht numaar
bekekenenalsermaaringelezenwordt".
Hiermedeisditverslaggoedgetypeerd.Hetbehoeft geenbetoog
dat eendergelijkverslaghoge eisenstelt aanstijl,redactie,
typografie enillustraties.Hetmoetinteressant zijnvoorde
gemiddelde lezer.Hetisgeennaslagwerk,maar eenpublicatie om
doortebladerenentelezen.Dewaardevanzo'nverslagvoorhet
verhogenvandebelangstellingvoorhetwerkvandeinstelling
moetnietwordenonderschat.
Deredactie dientinhandentezijnvanéénman,diemoetkunnen
rekenen opdevollemedewerkingvandeonderzoekers.
IndeVerenigde Statenheeftmenmeervandergelijkeverslagen.
Typerend isb.v.het jaarverslag 1952vanIowa College,waarvande
titelluidts"NewFindingsforFarmFolks"endatbegintmetde
zinnen?
"YouandallotherIowapeople arepartownersofthe
Agricultural Experiment Station.Thisisareport toyou
ofsome ofitsresearch".
Eendergelijke opvattingisookvoorNederland demoeitevanhet
overwegenwaard.
3 Aanbeve1ingen
De jaarverslagenvaninstellingenkunneninvier categorieënworden
ingedeelds
a
b
c
d

jaarverslagenmet eenverantwoordingvanhetbeleid
jaarverslagenmeteenoverzichtvandewerkzaamhedenvandeinstelling
jaarboekenmetwetenschappelijke bijdragen
jaarverslagenmet eenpropagandistische inslagen jaarboekjesvoor
depraktijk
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Ad a Jaarverslagenmet eenverantwoordingvanhetbeleid
De commissie isvanmeningdatdergelijke jaarverslagen slechts
eenbeperkteverspreiding"behoeventehebben (bestuursleden en
organen,diefinancieel geïnteresseerd zijnbijdeinstelling).
Deoplagekankleinzijnendeuitvoeringdient zo eenvoudig
mogelijk te zijn (b.v.stencil).
Adb Jaarverslagenmet eenoverzichtvandewerkzaamhedenvande
instelling ofdienst
Deze jaarverslagenvormenwaardevolle bijdragenvoordekennis
vande standvanhet onderzoek.Naardemeningvande commissie
dient eendergelijk jaarverslagdevolgende elemententebevatten?
1 Eenoverzichtvandeorganisatie ende formatievande
wetenschappelijke stafvandeinstelling,meteventueel
enkelebijzonderhedenoverinrichtingenapparatuur.
2 Eengoed geformuleerd engedocumenteerd overzichtvanhet
afgeslotenenhet lopende onderzoek endewerkzaamhedenin
hetverslagjaar.Invoorkomende gevallenkanhet zinhebben
aandit overzicht toetevoegenkorteverslagenvandie
onderzoekingen,waaroverniet eldersisofzalworden
gepubliceerd.
3 Eenlijstvandetitelsvandebijdragendiedoor ofvan
wegedeinstelling zijngepubliceerd,met (Engelse)vertaling
vandetitels enkorte referaten.
4 EenEngelsesamenvattingvanhetverslag,liefst opdezelfde
wijzeingedeeld alshetverslagzelf.
Voortoezendingkomeninaanmerkinginstitutenen
bibliothekeninbinnen-enbuitenland alsmede consulenten en
enkele andere groepenmetbehoorlijke ontwikkeling.Hetverdient
aanbevelingdeze jaarverslageneenaantrekkelijkevorm tegeven.
Ad e Jaarboekenmetwetenschappelijke bijdragen
Het samenbundelenineen jaarboekvanreeds elders gepubliceerd
materiaal door samenbundelingvanoverdrukkenwordtwaarschijnlijk
inhet algemeenoverbodig,indienreedseenjaarverslagmet een
overzichtvandewerkzaamhedenvandeinstellingwordtuitgegeven.
Hierindient immersreeds eenlijstvantitelsvanhetgeenelders
isgepubliceerd tewordenopgenomen.
De commissie staat afwijzend tegenoverhet opnieuwpublicerenvan
reeds eldersgepubliceerde bijdragenin jaarboeken (dubbele kosten,verwarringindedocumentatie).
Dooreenruimeverspreidingvan overdrukkenkanmeninbeide
hiergenoemde gevallenhetzelfde -bekendheidmethetwerkvan
deinstelling-bereiken.
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voordepraktijk
Se commissie wilhet nutvandergelijke overzichten nietonderschatten-Ookvoor deonderzoekingsinstellingenkanhet zeer
gewenst zijnopdezewijzepropaganda temakenvoorhunwerkzaamheden.Hetisechterdevraagofhet noodzakelijkiseendergelijkpropagandistisch geschrift jaarlijksuit te gQven.
Jaarboekjesvoordepraktijkkunneninbepaalde gevalleneen
nuttige functiehebben.Deae staanechter losvande eigenlijke
jaarverslagen enkunnenbestaanuit eenaantal eenvoudig geschreven
bijdragenover recenteresultater.vanhetonderzoekvandebetreffende instelling.Inbeide gevallendient aandeverzorgingvan
dezeverslagen-zowel redactioneel alst.ypografisch-degrootste
zorgtewordenbesteed.
Inhet eerste gevaldient het geschrift dooréénpersoon,
met eenwelversnedenpen,geschreventewerdenopgrondvan
hemdoordeonderzoekersverstrekte gegevers.
Slotopmerkingen
1 Bijhetuitgevenvanverzamelverslagen (bundal.ingvanafzonderlijke
jaarverslagen)dientmenterdegehetdoelva1deze verzamelverslagen
voorogentehouden.Eenverzamelverslagheef'.;naardemeningvande
commissie slechtszin,indienmeninstaatisomingrotelijnen
over eenvakgebied eenverslag temaken enindiendaarinwordtverwezennaardeafzonderlijkeverslagenvandeinstellingen.
2 Hetuitgevenvan jaarverslagen -inwelkevorm ook-behoort tot
detaakvandeinstelling» Het indevorigepuragraaf genoemde
publicatiecentrumkandaarbij'slechtseenadviserende,c.q.uitgevende taakvervullen.Deuitvoeringbehoeftvoordeverschillende
instellingennietuniform tezijn.Welverdient hetaanbeveling ten
behoevevanbibliothekenuniformiteitinformaatnatestreven.
Ookdient eeneenmaal gekozen titel teworden gehandhaafd.
3 V/ellicht ten.overvloedezijopgemerkt datnaardemeningvande
commissie eencombinatievandehiervoorgenoemdevormenvanjaarverslagen geen aanbevelingverdient.Mondient eenkeuzetedoen
en, zomendat wil,zalmenéénoftweevormennaast elkaarmoeten
latenverschijnen.Jekostenwordendaardoor niethoger,omdat elke
vorm eeneigenverspreidingheeft.
4 Het ware gewenst,datdeinstellingenvanonderzoekinhetbeginvan
het jaareenkortverslag samenstellenoverdeactiviteitenvande
instellinginhetvoorafgaande jaar.Ditverslagdient gegevenste
bevatten zowel overdeorganisatie (bestuur,tnerustin:enactiviteiten,nietliggend ophet gebiedvanhet ondorzoek)alsoverde
belangrijksteresultatenvanhetverrichte onderzoek.Ditverslag
ware tezendenaande secretarissenvandeafdelingenvandeLandbouworganisatie T.U.O.omtedienenalsbasisvoorde samenstellingvan
andereverslagen,(b.v.het jaarverslagvanT.1\T.0.,hetVerslagover
deLandbouw,verslagenvanafdelingen).Hiermede zoukunnenworden
bereiktdatdeinstellingenniettelkenswordenlastiggevallenomdat
verschillende instantieshunmedewerkinginroepenvoorhet leveren
vaneenaandeel ineenbepaald jaarverslag.
Ditvoorschrift zounietbindendbehoevente zijn.Instituten,die
erdevoorkeur aangevenzelfdergelijke aandelenin jaarverslagen
vanandere instanties teverzorgen,zoudenhiertoe devrijheidmoeten
hebben.
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Voorlichtende publicaties

f Het overdragennaardepraktijk
Inhetalgemeen zullenverslagenvanonderzoekingen,verricht
opinstellingenvanonderzoek,nietdirekt tot depraktijk doordringen»
Dezepublicaties dragenmeestal hetkaraktervan eenwetenschappelijk
artikel ofhoek,bevattenminofmeeruitvoerigdocumentatiemateriaal,
zijndoorspektmetvaktermen enzijnvaakineenvreemde taalgeschrven.
Daarom zalhet overdragenvanderesultatenvanonderzoek opde
praktijklangsandere wegendienentegeschieden.Deze overbrenging
naardepraktijkkanoptweewijzenplaatsvindens
a doordirecte overbrengingdoordeinstelling;,
b door indirecte overbrengingviade tussentrapvan
voorlichtingsdienst enonderwijs.
Naast publicaties zijnerandere-enonderbepaalde omstandighedenzeerefficiënte -middelenvan overdrachtsdemonstraties,proeven
indepraktijk,lezingen,films,radio,wijzullenonsechter beperken
totdepublicaties.
Bijelkvande genoemde tweemogelijkhedenzijnerweertwee
mogelijkheden.
a deinstelling zorgt zelfvoorhetdoorgeven (m,a.w.,inhet geval
vandepublicaties,maakt zelfde publicaties)
b deinstellingverleent hulpbijhetdoorgeven,maarlaatde
uitvoeringoveraananderen (b.v.delandbouwpers bijdirecte
overbrenging, ofde "information"-afdelingenvandevoorlichtingsdienst bijoverbrengingviadevoorlichtingsdienst).
2Dedirectewegnaardepraktijk
Deprimaire taakvandeinstellingenishetverrichtenvan
onderzoek,metalssluitstukhetpublicerenvanderesultaten.Daarmee
zoudeinstellingkunnenvolstaan,hetverder aananderenoverlatende
omvoordedoorstromingnaardepraktijk tezorgen.
Dit blijkt echteronvoldoende tezijnomhetuiteindelijke
doelvanhet onderzoek tebereikens toepassingvanderesultatenin
depraktijk.Deinstellingdientdus zoveelmogelijk eenactieve rol
te spelenbijdezedoorstroming.
Inhetalgemeenzal hetpersoneel vandeinstellingniet zijn
ingesteld opdeze taak.Onderzoekers zijnzekerniet altijdinstaat
enhebbenveelal geen tijd enbelangstelling omverder tegaandande
wetenschappelijkepublicatie.Ditmagooknietvanhenwordenverlangd.
Viel dienen onderzoekersbereid te zijnomderesultatenvanhun
onderzoekbeschikbaar testellenaananderen,diehiervangebruikmaken
omdepraktijkintelichten.Deonderzoekersdienen zichbewust te zijn
vandebelangrijke rol,diedeze "anderen"vervullen.Een tegemoetkomende
houding en,waarmogelijk,het activerenvandedoorstromingisalleszinsgewenste

18Wildeinstellingzelfdedoorstroming terhandnemen,danzal
hethiervooriemandmoetenaantrekken,diedittotltaakkrijgt.Deze
figuur zalniet zelfmetonderzoekmoetenwordenbelast,maarhijzal
wel zeerbehoorlijkopdehoogtemoeten zijnvanhet aandegangzijnde,
enafgeslotenonderzoek.
Hetdoorgevennaardepraktijkkan-inhetpublicistische vlakplaatsvindendoorhet schrijvenvaneenvoudige artikelenofdoorpersberichte«.Maarhetkanookdoorhetuitnodigenvanredacteurenen
journalistentot eenbezoek (dusinterview),waarbijeruiteraardvoor
gezorgdmoet wordendatdepersvoldoende documentatiemateriaal ontvangt.
Deinstellingenhebbengrootbelangbijeengoedevakpers!
3 Deindirecte wegnaardepraktijk
- Invele gevallenzijnderesultatenvanhetonderzoek te
"moeilijk"ofte specifiek omdeze zondermeer ineenvoudigevorm
aandepersdoor tegeven.Bovendienishetdevraagofartikelenin
1andbouwbladenwel steedsvoldoende effect opleveren,m.a.w.ofde
praktijkinderdaaddoorhetlezenvandeze artikelentotwijzigingin
debedrijfsvoeringovergaat.
Indezegevallenishet gewenst dedirectewegtevervangen
doordeindirecte,nl.het doorgevenviavoorlichtingsdienst enonderwijs.Hierbijkanhetinstituutvolstaanmetpublicatievaneenverslag
vande resultaten-invoordebetrokken groepenbegrijpelijketaal indedaarvoorbestemdeorganen ("Landbouwvoorlichting" en "Med.Dir.
Tuinbouw").' ) ' . ' "
•'
Ookhierbijkandevraagwordengesteld ofditwel steedsvoldoendeisenofniet overwogenmoetwordenommeerdoordirecte,zo
mogelijkvisuele,voorlichtingsmiddelen devoorlichtingsdienst c.q.
hetonderwijstedoordringenvanhet belangvandebereikte resultaten.
Wordtdezeweggevolgd,danbehoorthet totdetaakvandevoorlichtingsdienst omvoorverdereverbreidingindepraktijk zorgte
dragen.Ookhierbijkunnenpublicaties eennuttige functievervullen
(vlugschriften).Hetuitgevenvandezevlugschriftenbehoort danniet
meertot.detaak endeverantwoordelijkheidvandeinstellingen.Maar
het spreektvanzelfdatdergelijkevlugschriften steedsinoverlegmet
debetrokkenonderzoekersmoetenwordenopgesteld.
4 De omgekeerdeweg?vandepraktijknaardeinstellingvanonderzoek
Hetkomt ookvoordatdeweglooptvandepraktijknaarde
onderzoekingsinstelling,dus juistomgekeerd aanhet dusverrebeschouwde.
Daarbijisde gangvanzakenalsvolgts
Indepraktijk doen zichmoeilijkhedenvoor,diedoordevoorlichtingsdienst wordenopgemerkt engeanalyseerd.Voorhetoplossenvan
dezemoeilijkhedendientvoorlichtingtewordengegeven,waarbijvoorlichtendepublicaties (vlugschriften,artikelen,persberichten)eenrol
kunnenspelen.
Devoorlichtingsdienst zal zichdaartoe wendentotdemeest
deskundige enaanhem degegevensvragen.Ookhierbijligtde taakvan
hetvormgevenaandemededelingvoordepraktijkbijdevoorlichtingsdienst.
')Het tijdschrift "Med.Dir.Tuinbouw"vervult tevens eenfunctie
alswetenschappenjkorgaan.
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Deze laatstewegbiedthet grotevoordeel datdepraktijkwordt
geholpenaandeoplossingvanacuteproblemen.Indeandere gevallen
komthet nogal eensvoordatdepraktijk geen belangstellingvoorde
resultatenvanhetonderzoekheeft,omdat depraktijkhetprobleem
nognietalszodanigheeft onderkend.
5 Aanbevelingen
Inallehierboven geschetste gevallenzalhetinprincipe
gewenst zijndat opdeinstellingenvanlandbouwkundig onderzoek
personenaanwezigzijn,diedetaakvan "informationoffioer"kunnen
vervullen.Degedachtengaandaarbijuitnaar detaak,dieb.v.enkele
consulenteninalgemenedienst opbepaaldeinstellingenreedshebben,
zoalsde ConsulentvoorLandbouwwerktuigenophetI.L.R.,deRijkstuinbouw-enRijkslandbouw*onsulentvoorBodem- enBemestingsaangelegenhedenopde StichtingvoorBodemkartering,deRijkslandbouwconsulentvoor Plantenziekten opdeP.D. endeConsulentvoorEconomische
AangelegenhedenophetL.E.I.De taakvan deze functionarisisdus
tenaanzienvanhet onderhavige onderwerpdrieledigs
a hetdoormiddelvanartikelen,persberichten,interviews,
lezingen enandere (visuele)voorlichtingsmiddelen directdoorgevenvanderesultatenvanhetonderzoek aandepraktijk.
b hetdoormiddelvanartikelenindedaarvoor bestemde organen
doorgevenvanderesultatenvanhet onderzoek aandevoorlichtingsdienst enhet onderwijs,teneinde deze dienstenophunbeurt
instaat testellenvoorlichting tegevenaandepraktijk,
o het geven vanadviezen aande "information:'-afdelingenvande
voorlichtingsdiensten,indiendezeafdelingen adviezennodig
hebbenbijhet samenstellenvanvoorlichtingsmiddelen.
Het isdenkbaardat onderbepaaldeomstandigheden ookhier
eentaakligtvoorhetpublicatiecentrum. Inieder geval zoudit
publicatiecentrum hetvoordeel geven,dathet -beterdandeafzonderlijke'instellingen-deniet-agrarische"perszoukunneninlichten
overdevorderingenvanhetlandbouwkundigonderzoekinhetalgemeen.
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V

Samenvatting

De commissieheeft zich.inhaarrapport inhoofdzaak"beperkt
tot"beschouwingenoverdrie soortenpublicaties,nl.
a wetenschappelijke publicaties
b jaarverslagen
c voorlichtende publicaties
Debelangrijksteaanbevelingen,waartoe decommissieisgekomen,
zijns
a wetenschappelijke publicaties
De commissie achthet gewenst dat de onderzoekingsinstellingen
gezamelijk eencentraleinstantie (publi«atiecentrum),bij
voorkeurindevormvan eenstichting,scheppen.
Ditpwblicatiecentrum zoudeinstellingenhulpdienen teverlenen
bijdevormgevingenhetuitgevenvanhunpublicaties.Daarnaast
zouditpublicatiecentrum met enkelemeerspecifieke takenkunnen
wordenbelast,nl.s
a hetuitgevenvannietonderéénderinstellingen vallende
publicaties (b.v.belangrijke proefschriften)
b hetverlenenvan subsidiesaanNederlandsewetenschappelijke
tijdschriften,waarindeinstellingenplegentepubliceren
c hetinincidentele gevallenbehulpzaam zijnbijdefinancieringvanonderzoekingsinstellingen afkomstige publicaties
d hetverzorgenvanvertaalwerk
e devormingvanlandbouwkundige redacteuren
De samenwerkinginditpublicatiecentrum zouopeenvrijwillige
basisdienentegeschieden.
Hetpersoneelvandit centrum zaldienen tebestaanuit:
redacteuren,typografisch enigszins geschooldpersoneel voorhet
onderhoudenvancontactmet drukkers,eenuitgever,vertalers en
administratiefpersoneel.
Tenaanzienvandepositiederredacteuren beveeltde commissie
aanaanstellingbijditpublicatiecentrum endetacheringbijde
instellingen.Enkeleredacteuren zullenuiteraardwerkzaam zijnop
het centrumzelf.
Dekostenvanditpublicatiecentrumwordengeschatopf200.000
per jaar (metinbegripvanfondsentenbehoevevansubsidiesen
financieringvaneigenpublicaties).Hiertegenover staathet elders
wegvallenvankostentot eenbedragvannaar schattingf65.000.
Bedacht dient hierbijtewordendatdezekosten slechtstendele
betrekkinghebbenopnieuwe taken.Inhoofdzaakbetrefthethier
werkzaamheden,die thans-noodgedwongen-wordenverricht door
onderzoekersofanderekrachten,dieinfeitenietvoordezetaken
zijnaangesteld.Detijd,die zijhieraanbesteden,gaat tenkoste
van dearbeidstijd voorhuneigenlijke taak.
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b Jaarverslagen
De commissiemaakt onderscheid tussenvier soorten jaarverslagen, nl.
a jaarverslagen,die eenverantwoordinggevenvanhetbeleid
vande instelling
b jaarverslagen,die eeno-verzichtgevenvandewerkzaamheden
vande instelling envande standvanhet onderzoek
c jaarboeken,waarinwetenschappenjkebedragenwordenverzameld
d propagandageschriftenvoordeinstellingon jaarboekjesvoorde
praktijk
Deonderagenoemde jaarverslagenkunnenbeperktvanomvang
blijven.Er zalmeteenkleineverspreidingkunnenwordenvolstaan.
Drukkenvandezeverslagenisinhet algemeenniet noodzakelijk.
Eeneenvoudigevermenigvuldigingsprocêdé zalvoldoende zijn.
Deonderbgenoemdeverslagenhebben eengrotere lezerskring.
Ookvoorhetbuitenland zijndezeverslagenvanbelang.Eenverkort overzicht inhetEngelsverdient aanbeveling, evenalshet
opnemenvaneenlijstvantitelsvanhetgeengepubliceerd is
(eveneensintwee talen).
Bijdeonder cgenoemde jaarboekenwaarschuwt de commissie
tegenonnodigekostendoorhetmeer danéénmaal laten zettenvan
publicaties.
Deonderd genoemde geschriftenbehoevennietelk jaarte
wordenuitgegeven.Overigensvraagt decommissiemeer aandacht
voordezepublicaties.Naarhet oordeelvande commissiekunnen
jaarboekjes inbepaalde gevalleneennuttige functiehebben.
Tenbehoevevan centraal opgesteldeverzamelveralagen beveelt
de commissie eenvereenvoudiging aanindie zin,dat elkeinstelling
zalkunnenvolstaanmethetper jaaréénmaal opstellenvaneendergelijkverkortverslag,tezendenaande secretarissenvandeafdelingenvandeLandbouworganisatie T.N.O.Deze secretarissenkunnen
danzorgendatookanderenhiervangebruikmaken,zodat deinstellingenniet telkenslastig gevallenbehoeventeworden.
Inhet algemeenbehoorthetuitgevenvan jaarverslagentot
detaakvan elkeinstelling.Slechtsinincidentele gevallenkan
eencentrale instantie daaraanmedewerkingverlenen.
•r Voorlichtende publicaties
De commissie beveelt aandat zoveelmogelijk bijelke
onderzoekingsinstelling iemandwordtbelast metde taakvan
"informationofficer11.Infeitevervullen enige consulentenin
algemene dienst,diehunbureauhebbeninhet gebouwvande
betrokkeninstelling,thansreedseendergelijke taak.Detaak
vandezekrachtenisdriedeligs
1e hetdoormiddelvanartikelen,persberichten,interviews,
lezingen enanderemethodendoorgevenvande resultaten
vanhet onderzoek aandepraktijk (directeweg).

- 222e hotdoormiddelvanartikelenindaarvoorbestemde bladen
endooranderevoorlichtingdoorgevenvanderesultatenvan
onderzoek aandevoorlichtingsdiensten enhet onderwijs
(indirecte weg)
3e het gevenvanadviezen aande "informationM-afdelingenvan
devoorlichtingsdiensten tenbehoevevanhetdoordeze
diensten samenstellenvanvoorlichtingsmiddelen (omgekeerdeweg).

Voorhetpublicatiecentrum iseenbeperkte taakinditverband
denkbaar,nl.hetoptredenals "information-center"voordeniet-agrarische pers.

Bijlage II Hederland.setijdschriften, seriese.d.,waarinwetenschappenjkelandbouwkundigepu"blicatiesverschijnen
Deze lijst isopgesteld,o#m.aandehandvandetijdschriftene.d<
diewordengebruiktvoorhet samenstellenvanderubriek "Recent
publications onagriculture intheNetherlands andoverseas".
Ookvoorhet samenstellenvandezelijst isgeenenquêtegehouden,
zodat delijst niet alsuitputtendkanwordenbeschouwd.
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